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MxPro 5 - zestawienie urządzeń
Kod produktu Opis

Centrale MxPro 5
Centrale MxPro 5 (protokół Apollo XP95 i Discovery)

Centrale 1-pętlowe

MX-5101  Centrala 1-pętlowa, obudowa mała

MX-5101M  Centrala 1-pętlowa, obudowa średnia

MX-5101L  Centrala 1-pętlowa, obudowa duża

MX-5101D  Centrala 1-pętlowa, obudowa głęboka

MX-5101R  Centrala 1-pętlowa, wersja RACK 19’

Centrale 2-pętlowe

MX-5201 Centrala 2-pętlowa, zainstalowana 1 pętla, obudowa średnia

MX-5201L Centrala 2-pętlowa, zainstalowana 1 pętla, obudowa duża

MX-5201D Centrala 2-pętlowa, zainstalowana 1 pętla, obudowa głęboka

MX-5201R Centrala 2-pętlowa, zainstalowana 1 pętla, wersja RACK 19’

Centrale 4-pętlowe

MX-5401 Centrala 4-pętlowa, zainstalowana 1 pętla, obudowa duża

MX-5401D Centrala 4-pętlowa, zainstalowana 1 pętla, obudowa głęboka

MX-5401R Centrala 4-pętlowa, zainstalowana 1 pętla, wersja RACK 19’

MX-5401E Centrala 4-pętlowa, zainstalowana 1 pętla, obudowa podwójna

Centrale 8-pętlowe

MX-5802/FT Centrala 8-pętlowa, zainstalowane 2 pętle, sieć redundantna

Peryferia

MXP-501 Zdalny czujnik temperatury

MXP-502 Karta 1 pętli dozorowej, protokół Apollo 

MXP-505 Aktywne urządzenie końca linii (EN54-13 Active EOL)

MXP-506 Interfejs transmisji sygnałów

MXP-507 Karta dodatkowych dwóch wyjść przekaźnikowych

MXP-509 Karta sieciowa - sieć redundantna

MXP-512 Drukarka wewnętrzna

MXS-509 Papier do drukarki

MXP-532 Interfejs transmisji alarmów

MXP-035 Karta dodatkowych 4 wyjść przekaźnikowych

Panele wskaźnikowe LED

MXP-513M-050RD 50 stref Pożar (czerwony) - średnia obudowa
MXP-513M-050RY 25 stref Pożar (czerwony) + Uszkodzenie (żółty) - średnia 

obudowa
MXP-513M-050YL 50 stref Uszkodzenie (żółty) - średnia obudowa
MXP-513L-050RD 50 stref Pożar (czerwony) - duża obudowa
MXP-513L-050RY 25 stref Pożar (czerwony) + Uszkodzenie (żółty) - duża obudowa
MXP-513L-050YL 50 stref Uszkodzenie (żółty) - duża obudowa
MXP-513L-100RD 100 stref Pożar (czerwony) - duża obudowa
MXP-513L-100RY 50 stref Pożar (czerwony) + Uszkodzenie (żółty) - duża obudowa
MXP-513L-100YL 100 stref Uszkodzenie (żółty) - duża obudowa
MXP-513L-200RY 200 stref - duża obudowa (czerwony/żółty)
MXP-513L-050CRY 50 stref format kolumny - duża obudowa (czerwony/żółty)
MXP-513L-050CRYG 50 stref format kolumny - duża obudowa (30 x czerwony/żółty + 

20 x zielony/żółty)
MXP-513-050RD 50 stref Pożar (czerwony) - podwójna obudowa
MXP-513-050RY 25 stref Pożar (czerwony) + Uszkodzenie (żółty) - podwójna 

obudowa
MXP-513-050YL 50 stref uszkodzenie (żółty) - podwójna obudowa
MXP-513-100RD 100 stref Pożar (czerwony) - podwójna obudowa
MXP-513-100RY 50 stref Pożar (czerwony) + Uszkodzenie (żółty) - podwójna 

obudowa
MXP-513-100YL 100 stref Uszkodzenie (żółty) - podwójna obudowa 
MXP-513-200RY 200 stref - podwójna obudowa (czerwony/żółty)
MXP-513-050CRY 50 stref format kolumny - podwójna obudowa (czerwony/żółty)
MXP-513-050CRYG 50 stref format kolumny - podwójna obudowa (30 x czerwony/żółty + 

20 x zielony/żółty)

Kod produktu Opis

Interfejsy MxPro 5

MXP-510-BX Interfejs BMS / GRAPHICS (w obudowie)

MXP-510-BX/FT Interfejs BMS / GRAPHICS (w obudowie) - sieć redundantna

MXP-510 Interfejs BMS / GRAPHICS (karta)

MXP-510/FT Interfejs BMS / GRAPHICS (karta) - sieć redundantna

MXP-554-BX Urządzenie IP Gateway (w obudowie)

MXP-554-BX/FT Urządzenie IP Gateway (w obudowie) - sieć redundantna

MXP-554 Urządzenie IP Gateway (karta)

MXP-554/FT Urządzenie IP Gateway (karta) - sieć redundantna

Oprogramowanie Dynamix Tools 

Pc-NeT-003 Oprogramowanie konfiguracyjne + przewód RS232

Pc-NeT-003-USB Oprogramowanie konfiguracyjne + przewód USB

Pc-Net-004 Zdalny panel operatora

Pc-NeT-005-Ex1 Oprogramowanie wizualizacji * wersja Standard 1 centrala 

Pc-NeT-005-L1 Oprogramowanie wizualizacji * wersja Standard do 3 central 

Pc-NeT-005-L2 Oprogramowanie wizualizacji * wersja Standard do 15 central 

Pc-NeT-005-L2p Oprogramowanie wizualizacji * wersja Premium do 15 central  

Pc-NeT-005-L3 Oprogramowanie wizualizacji * wersja Standard do 200 central  

Pc-NeT-005-L3p Oprogramowanie wizualizacji * wersja Premium do 200 central  

Pc-NeT-007 Edytor logo użytkownika

Pc-Net-015 Service Tool

* Wymaga interfejsu BMS

Przewody przyłączeniowe centrala -> komputer

UP-001 RS232 przewód 9-żył -> 3-żyły (PC -> centrala)

UP-006 Przewód USB A-B (PC -> centrala)
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Najlepsze rozwiązanie od Advanced

TM

EN 54-2, 4 & 13

  

16 lat. 60 krajów. Ciągle zaawansowani.

Jesteśmy tymi samymi ludźmi, z takim samym zaangażowaniem i poziomem 
satysfakcji klienta, a teraz posiadamy markę która jest symbolem naszego 
globalnego sukcesu.

Użytkownik końcowy chce być niezależny od drogich umów serwisowych, 
instalator systemów pożarowych chciałby mieć rozwiązanie maksymalnie proste 
do montażu i konfiguracji.   

MxPro jest naszym rozwiązaniem, 
bazującym na 14-letnim 
doświadczeniu. Jesteśmy liderem 
rynku adresowalnych central 
pożarowych w Wielkiej Brytanii.

Rodzina central pożarowych MxPro obejmuje 
centrale od 1 do 8 pętli. Obsługiwany 
protokół to Apollo Xp95 oraz Discovery.

Nasze centrale pożarowe zostały 
zaprojektowane tak, aby były proste w 
instalacji, konfiguracji i pracy - od prostych 
instalacji aż po zsieciowane systemy 
obejmujące do 200 central. 
Oferujemy darmowe szkolenia z zakresu 
obsługi i konfiguracji central oraz wsparcie 
techniczne. 
MxPro jest pewnym, skalowalnym 
rozwiązaniem, które dopasowuje się 
do zmieniających się z czasem potrzeb 
użytkownika.
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Nasza najbardziej 
zaawansowana centrala

MxPro 5 jest naszą najlepszą 
analogową adresowalną 
centralą pożarową w pełni 
zgodną z EN54-2, 4 i 13.

Mx Pro jest rezultatem dekad 
doświadczenia, badań i rozwoju w zakresie 
systemów sygnalizacji pożarowej, w którym 
uczestniczyli zarówno instalatorzy jak i 
projektanci.
Centrale pożarowe MxPro 5 zostały zaprojektowane 
tak, aby zapewniały najwyższą wydajność ze 
wszystkich dotychczasowych central Advanced 
(pod względem ilości dostępnych funkcji oraz 
wyświetlanych informacji).

Centrala MxPro 5 zawiera najnowsze dostępne 
technologie, co sprawia, że jest o wiele wydajniejsza 
od poprzedniej generacji - MxPro 4. Większa moc 
obliczeniowa procesorów pozwala przetworzyć 
większą ilość informacji w tym samym czasie i zapewni 
przewagę względem konkurencji na przyszłe lata.

Każda centrala z serii MxPro 5 wyposażona jest 
w unikatową technologię sieciową Advanced. 
Oprogramowanie konfiguracyjne Dynamix Tools 
jest intuicyjne w obsłudze i pozwala na szybkie 
uruchomienie nawet złożonych systemów SSP.

Zgodność z EN54-13 oznacza, że 
system będzie pracował z maksymalną 
wydajnością i niezawodnością w czasie 
pożaru. Podwyższony pobór prądu w 
warunkach pożarowych w połączeniu 
z podwyższoną rezystancją obwodów 

sygnalizacyjnych, może spowodować 
nieprawidłowe działanie sygnalizatorów 
i innych urządzeń w warunkach alarmu II 
stopnia.    

Centrala Advanced z serii MxPro 5 jest 
jedną z niewielu dostępnych central 
pożarowych z dopuszczeniem EN54-13. 
Centrala nieustannie monitoruje wszystkie 
obwody pod kątem ich poprawnej pracy  
i zachowania parametrów.

Dlaczego EN54-13?

Właściwości:
• 1, 2, 4 lub 8 pętli
• Do 126 urządzeń na pętlę
• Do 2 000 stref detekcji
• Do 200 000 urządzeń w sieci 
• Komunikacja True Peer to Peer
• Sieciowalna do 200 węzłów
• Obsługa interfejsu BMS, bramka 

sieciowa, dostęp z sieci Ethernet 
• Funkcja mierników napięcia 

i prądu, oscyloskop
• Monitoring wszystkich 

obwodów centrali z sieci
• Czujnik temperatury 

akumulatorów
• Porty USB i RS232
• Prosty interfejs Point  

& Click oprogramowania 
konfiguracyjnego

• Funkcja AutoLearn wykrywa 
wszystkie urządzenia pętlowe

• Szybkie uruchomienie systemu 
• Opcja rozbudowy - 

karty peryferyjne
• 20 w pełni programowalnych 

diod LED w standardzie
• 4 programowalne przyciski 

użytkownika w standardzie
• Pamięć zdarzeń - 5000 zdarzeń 

ogólnych i alarmów
• Historia każdego 

urządzenia pętlowego
• 200 programowalnych 

stref obiektu na cele 
weryfikacji alarmów

• Logo użytkownika
• Czasowe blokowanie stref 

i urządzeń pętlowych
• Matryca sterowań obejmująca 

wyrażenia logiczne
• Obsługa protokołów 

Apollo XP95 i Discovery
• Certyfikowana wg EN54-2,  

54-4 oraz 54-13

• Funkcje diagnostyczne 
zawierają m.in. opcję 
oscyloskopu

TM

EN 54-2, 4 & 13

• Pojedyncza pętla

• Mała obudowa

• Pojemność akumulatorów:  
max 7Ah dla małej obudowy

• 20 programowalnych diod LED

• Opcjonalne programowalne 
przyciski użytkownika 

• Programowalne wejścia

• Dostępne obudowy typu średnia, 
duża i głęboka

MxPro 5 - 1 pętla

• Pojedyncza pętla (możliwość 
rozbudowy do czterech)

• Duża obudowa

• Pojemność akumulatorów:  
max 17Ah dla obudowy dużej

• Do 200 dodatkowych 
programowalnych diod LED 

• Do 8 programowalnych przycisków 
użytkownika lub 4 + drukarka

• Opcja drzwi przeszklonych 

• Dostępne obudowy typu duża  
i głęboka

MxPro 5 - 4 pętle

• Do montażu w standardowych szafach typu RACK

• Dodatkowe obudowy 16U / 20U, IP55

• Płyta montażowa dla kart peryferiów, karty wskaźników LED i przycisków

• Opcja dedykowanych drzwi z tablicą synoptyczną

MxPro 5 - wersja RACK

• Pojedyncza pętla (możliwość 
rozbudowy do dwóch)

• Średnia obudowa

• Pojemność akumulatorów: 
max 12Ah dla obudowy średniej

• Do 50 dodatkowych 
programowalnych diod LED

• Do 8 programowalnych przycisków 
użytkownka lub 4 + drukarka

• Opcja drzwi przeszklonych

• Dostępne obudowy typu duża  
i głęboka  

MxPro 5 - 2 pętle

• Dwie pętle (możliwość rozbudowy 
do ośmiu)

• Podwójna obudowa 

• Pojemność akumulatorów: 
max 45Ah max dla obudowy 
podwójnej

• Do 200 dodatkowych diod LED, 
dwie karty wejść przycisków 
użytkownika

• Do 8 programowalnych przycisków 
użytkownika lub 4 + drukarka

• Opcja drzwi przeszklonych 
lub zewnętrznego pojemnika 
akumulatorów

MxPro 5 - 8 pętli

• Standard we wszystkich centralach MxPro 5 

• Do 32 kart rozszerzeń można dodać do jednej centrali  

• Karty rozszerzeń obejmują: 

− karta 4 wyjść przekaźnikowych

− karta dodatkowych wskaźników LED

− karta sieciowa

− karta interfejsu transmisji alarmów

MxPro 5 - wewnętrzna szyna PBUS
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Parametry central MxPro 5
MxPro 5

Funkcja sprzętowa Opis

Podświetlenie Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem

Możliwość przyciemnienia w celu oszczędzania energii

Możliwość ustawienia kontrastu z poziomu menu centrali

Połączenie z PC USB, RS232

Wewnętrzna szyna PBUS Standard dla wszystkich central MxPro 5

Dostępne różne karty rozszerzeń PBUS

Monitorowanie błędów w instalacji EN54-2: 
przerwa, zwarcie

EN54-13: 
ciągłe monitorowanie wzrostu rezystancji, częściowego zwarcia itp.

Przyciski kontrolne Wyciszenie alarmu, skasowanie alarmu, test diod LED, ponowne 
uruchomienie alarmu, więcej alarmów. Opcjonalne dodatkowe przyciski do 
zaprogramowania przez użytkownika 

Przyciski funkcyjne 4 programowalne przyciski dostępne dla użytkownika

Ładowanie akumulatorów Pomiar prądu, napięcia i temperatury ładowania akumulatorów

Możliwość podglądu parametrów na centrali lokalnej oraz w sieci central

Wskaźniki LED stref Standardowo 20 w każdej centrali MxPro 5. Można przypisać do każdej 
strefy lub zaprogramować inną funkcję.

Do 200 dodatkowych diod LED dla obudów typu Large, Deep i Extended. 
Dostępne kolory diod: żółta, czerwona, dwukolorowa

Wejścia programowalne Dedykowane wejście monitorowania styków standardowo we wszystkich 
centralach MxPro 5

Programowalne wejścia przycisków 
użytkownika

Standardowo we wszystkich centralach MxPro 5

Drukarka Opcja drukarki zewnętrznej przez port RS232

Spełnia wymagania norm EN54-2, 4 i 13

Funkcja programowa Opis

Niezależna historia zdarzeń ogólnych, 
uszkodzeń i alarmów pożarowych

Tak - dla wszystkich central MxPro 5

Każda centrala pracująca w sieci może być skonfigurowana jako rejestrator 
wszystkich zdarzeń w całym systemie.

Pojemność rejestru zdarzeń 5 000 + 500 alarmów pożarowych

Dodatkowa rejestracja opóźnień alarmów oraz odłączeń/podłączeń 

Opcja czasowego odłączenia Możliwość całkowitego lub czasowego odłączenia i automatycznego 
załączenia dowolnego urządzenia 

Strefowa aktywacja / odłączenie wejść • Wszystkie wejścia

• Wybrane wejścia

• Tylko automatyczne wejścia

• Tylko ręczne wejśćia

• Wszystkie inne wejścia

Aktywacja / odłączenie wyjść Odłączenie według przeznaczenia wyjścia

Do wyboru: sygnalizatory, wyjścia przekaźnikowe, transmisja alarmu lub 
wszystkie

Możliwość odłączania wyść grupami przez sieć

Zegar czasu rzeczywistego Tak, nie jest wymagana dodatkowa bateria litowa

Języki Obsługa wielu języków, zestawów znaków oraz stron kodowych

Funkcje sieciowe Opis

Maksymalna liczba urządzeń w sieci 200 000

 
MxPro 5

Maksymalna liczba węzłów w sieci 200

Liczba sektorów 200

Maksymalna liczba stref pożarowych 2 000 dla wszystkich central w sieci

Funkcja programowania Opis

Niezależne strefy obiektu do 
weryfikacji fałszywych alarmów

201 stref na każdą centralę MxPro 5

Lokalne lub globalne potwierdzanie alarmu I stopnia przez użytkownika

Wskaźnik LED stref Wszystkie wskaźniki w pełni programowalne

Graficzna prezentacja konfiguracji na komputerze PC

Aktywacja główna / podrzędna

Opcje brzęczyka Możliwość zatrzaskiwania alarmów technicznych

Ponawianie alarmów technicznych codziennie o wybranej godzinie

Powiadomienie o konserwacji z możliwością przesunięcia czasowego

Programowalne typy zdarzeń 
wejściowych

22, w tym: potwierdzenie transmisji alarmów, tryb Supervisory + 
potwierdzenia alarmów I stopnia

Przeznaczenie wyjść konfigurowane przez użytkownika 

Styl pracy wyjść 20 trybów definiowanych przez użytkownika + alarmowanie II stopnia 

Kwalifikatory stref 24 kategorie

Wyrażenia logiczne 1,500 linii logicznych – programowalnych opcji – 

• Wejścia

• Dowolne 2 wejścia 

• Kwalifikatory strefowe

• Dowolne 2 strefy 

• Zdarzenie ogólne

• Programowalne zegary czasowe

Zdarzenia ogólne 36 typów

Reguły blokowania Programowalne reguły blokowania - według zdarzeń ogólnych lub grup 
wyjść

Funkcje serwisowe i diagnostyczne Opis

Historia urządzenia Dla każdego urządzenia pętlowego data i czas:

• ostatniej aktywacji

• ostatniego testu

• ostatniego odłączenia

• ostatniego włączenia

• dodania do systemu

Oscyloskop (kontrola transmisji) Tak

Podgląd napięć i obciążeń pętli 
dozorowej, linii sygnalizacyjnych i 
komponentów wewnętrznych centrali

Podgląd lokalnie na centrali i przez sieć

Podgląd statusu centrali Podgląd stanu wszystkich obwodów centrali lokalnie lub przez sieć

Podgląd wersji firmware centrali i jej komponentów

Aktualizacja firmware Przez port USB lub RS232

Informacja o statusie czujek Możliwość skonfigurowania ostrzeżenia o zbliżaniu się czujki do progu 
zabrudzenia w celu wcześniejszego informowania o zbliżającej się 
wymianie

Service tool Pobieranie informacji o urządzeniach

Pobieranie historii zdarzeń

Pobieranie historii urządzenia

Podgląd dryftu / stanu zabrudzenia czujki

Funkcja symulacji i testu przez sieć
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Karta doboru produktów Apollo

Sypialnie

Drogi ewakuacyjne

Obszary zapylone

Parkingi i doki załadowcze

Średnie i duże budynki

Małe i średnie budynki

Szpitale

Kampusy studenckie

Obiekty handlowe

Restauracje

Hotele, pensjonaty

Zabytki

Kościoły

Zastosowania morskie

Duże statki

Obszary niebezpieczne

Rafinerie
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Praca w sieci
Nasza wydajna technologia sieciowa zapewnia najprostszą możliwą konfigurację  
i najlepszą dostępną pracę central w sieci.
Sieć Advanced umożliwia pracę central pożarowych i innych peryferiów sieciowych z wykorzystaniem dwużyłowych przewodów miedzianych. 
Zapewnia to zmniejszenie kosztów instalacji przewodowej począwszy od małych systemów dwupanelowych aż do rozległych instalacji 
obejmujących do 200 central. Unikatową funkcją systemu jest komunikacja typu “true peer to peer”. Dzięki temu w sieci nie ma centrali z funkcją 
“master” a informacja z każdego wejścia dowolnego urządzenia systemu może zostać wyświetlona na dowolnej centrali. Wlicza się w to: alarm 
pożarowy, zdarzenie ogólne, uszkodzenie, blokada, zmiana stanu wejścia itp. Funkcja strefowania  umożliwia zdefiniowanie 2 000 stref w celu 
uporządkowania informacji przychodzących do centrali i wyświetlania ich w sposób przejrzysty. Ułatwia to również programowanie matrycy sterowań, 
która obejmuje centrale w sieci. 

Podłączenie centrali MxPro 5 do sieci Advanced 
powoduje automatyczne jej wykrycie i 
dopisanie do listy węzłów. Funkcja AutoLearn, 
dodawanie opisów i numerów stref pozwala 
na szybkie i łatwe uruchomienie całego 
systemu . Wszystkie pozostałe węzły sieciowe 
aktualizują się automatycznie po przydzieleniu 
adresu dla nowej centrali minimalizując czas 
potrzebny na reprogramowanie systemu. 

Wszystkie centrale posiadają funkcje 
diagnostyczne i możliwość blokowania 
alarmów podczas konserwacji systemu. 
Dla bardziej złożonych systemów i matryc 
sterowań można wykorzystać oprogamowanie 
Dynamix Tools. Cała konfiguracja systemu 
sieciowego jest przechowywana w jednym 
pliku.

ipGateway

Urządzenie ipGateway pozwala 
na bezpieczne połączenie 
z centralą MxPro 5 przez 
internet przy pomocy zwykłej 
przeglądarki.

Możliwy jest podgląd statusu 
każdego urządzenia. Użytkownik 
może aktywować lub blokować strefy 
dozorowe lub pojedyncze urządzenia, 
kasować alarmy, ponawiać alarmy, 
wyciszać sygnalizatory itp. 

Urządzenie ipGateway można 
skonfigurować tak, aby wysyłało  
SMS/email pod zdefiniowany numer/ 
adres przy wystąpieniu określonego 
zdarzenia w systemie.

Wizualizacja PC-Net
• Elastyczna konfiguracja pod 

specyficzny system
• Monitorowanie całego systemu 

z wykorzystaniem symboli 
graficznych i map obiektu

• Użytkownik może odłączać 
urządzenia kilkając w ich ikony

• Sterowanie centralą pożarową: 
wyciszenie alarmu, ponowienie 
alarmu, uruchomienie 
ewakuacji, reset

• Log zdarzeń z opcją analizy i 
filtrowania

Advanced BMS
Interfejs BMS pozwala na komunikację 
z zewnętrznymi systemami BMS w 
celu integracji z nimi systemu ppoż. na 
obiekcie.

Fizyczne połączenie do systemu BMS 
odbywa się przez łącze szeregowe. 
System BMS wysyła komendy i odbiera 
informację od interfejsu BMS Advanced, 
którego rolą jest analiza całego ruchu 
sieciowego po stronie systemu 
pożarowego Advanced i priorytetowanie 
zdarzeń, a następnie ich wysyłanie do 
BMS w formacie akceptowanym przez 
ten system.

BMS

I/0

32x on board
peripheral cards

BACnet

Graphics

Dynamix Tools to oprogramowanie przeznaczone dla użytkowników central 
pożarowych MxPro 5. Intuicyjna obsługa w znacznym stopniu ułatwia konfigurację.

Dynamic Tools to zestaw kilku 
prostych narzędzi czyniących życie 
instalatora i użytkownika central 
MxPro 5 łatwiejszym.

Oprogramowanie Dynamix Tools jest 
nieustannie rozwijane dla central MxPro,  
dodawane są nowe funkcje i zwiększana 
wydajność. Obejmuje to dodane ostatnio 
funkcje zarządzania fałszywymi alarmami 
oraz weryfikacji alarmów.

Nasza pozycja w globalnym przemyśle 
przeciwpożarowym pozwala na szybkie 
dostosowywanie się do zmiennych przepisów 
prawa a tym samym szybkie wprowadzanie 
zmian w oprogramowaniu  tak, aby sprostać 
wymaganiom użytkowników końcowych. 

• Pełna konfiguracja centrali lub sieci central

• Automatyczne sprawdzenie konfiguracji na 
obiekcie na zgodność z projektem 

• Menu pomocnicze ułatwia instalatorowi 
poprawnie skonfigurować centralę

• Import, eksport danych z i do centrali, 
wydruk raportu ustawień

Config Tool

• Pobieranie informacji o urządzeniu i historii 
zdarzeń z pojedynczej lub z wielu central

• Historia urządzenia, włącznie z ostatnią 
aktywacją, testem, odłączeniem i datą 
utworzenia w systemie

• Filtry użytkownika ułatwiające wyszukiwanie 
urządzeń lub zdarzeń na wiele sposobów

• Podgląd stanu urządzenia, wartości 
analogowych czujek, stopnia zabrudzenia

• Kategoryzacja zdarzeń i tworzenie raportów 
użytkownika

Service Tool

• Wirtualny panel operatorski centrali 
umożliwia zdalne testowanie

• Połączenie USB / RS232

• Informacja i sterowanie w czasie 
rzeczywistym

• Pobieranie historii zdarzeń z centrali

Terminal Tool

• Możliwość definicji loga firmy 
instalatorskiej wyświetlanego w trybie 
dozoru

• Obsługa standardowych plików BMP 

• Możliwość tworzenia logo bezpośrednio w 
programie

• Obsługa plików GIF i JPG

• Przekazywanie danych do zewnętrznych 
systemów BMS przy pomocy 
dedykowanego interfejsu Ad-NET - BMS

• Interfejs BMS konfigurowany z poziomu 
Config Tool

• Możliwość wystawiania danych do 
systemu BMS w kilku punktach sieci 
Advanced

Logo Tool Oprogramowanie BMS
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MxPro 5

Urządzenia do montażu w szafach RACK 19”

MXM-510-16U IP55 19" Obudowa RACK - 16U

MXM-510-20U IP55 19" Obudowa RACK - 20U

MXM-510-KL CAM drzwiczki na kluczyk

MXM-510-BS 19" RACK - półka na akumulatory 

MXM-510-BS1 19" RACK - półka na akumulatory niskoprofilowa

MXM-510-CP 19" RACK - stelaż płyty głównej

MXP-513R-050RD 19" RACK -  karta LED 4U - 50 stref Pożar (czerwony)

MXP-513R-050RY 19" RACK - karta LED 4U - 50 stref Pożar / Uszkodzenie (czerw./żół.)

MXP-513R-050YL 19" RACK - karta LED 4U - 50 stref Uszkodzenie (żółty)

MXP-513R-100RD 19" RACK - karta LED 4U - 100 stref Pożar (czerwony)

MXP-513R-100RY 19" RACK - karta LED 4U - 100 stref Pożar / Uszkodzenie (czerw./
żół.)

MXP-513R-100YL 19" RACK - karta LED 4U - 100 stref Uszkodzenie (żółty)

MXP-513R-200RY 19" RACK - karta LED 4U programowalna - 200 stref (czerw./żół.)

MXP-513R-050CRY 19" RACK - karta LED 4U programowalna - 50 stref format 
kolumnowy (czerw./żół.)

MXP-513R-050CRYG 19" RACK - karta LED 4U programowalna - 50 stref format 
kolumnowy (30 x czerw./żół. - 20 x ziel./żół.)

MXP-514 MxPro 5 Rack karta filtra AC

MXM-511-1U 19" zaślepka - 1U

MXM-511-2U 19" zaślepka - 2U

MXM-511-3U 19" zaślepka - 3U

MXM-511-4U 19" zaślepka - 4U

MXM-511-6U 19" zaślepka - 6U

 MxPro 5 wersja RACK 19”

MXM-511-1U-TOP 19" zaślepka - 1U-TOP

MXM-512 19" zaślepka LED - 4U

MXM-513-BB 19" obudowa RACK - 6U

MXM-513-BP 19" zaślepka LED/przyciski - 6U

MXM-513-D1 19" drzwi D1 - 6U

MXM-513-D2 19" drzwi D2 LED - 6U

MXM-513-D3 19" drzwi D1 z zaślepką - 6U

MXM-513-FP 19" płyta czołowa centrali pusta - 6U

MXM-513-MF 19" ramka montażowa LED/przyciski - 6U

MXM-514-BB 19" obudowa RACK - 8U

MXM-514-D1 19" drzwi D1 z zaślepką - 8U

MXM-514-FP 19" płyta czołowa centrali pusta - 8U

MXM-515-6U 19" stelaż płyty głównej - 6U

MxPro urządzenia RACK 19”

Obudowy i akcesoria przystosowane do montażu 
w standardowych szafach typu RACK 19” pozwalają 
na łatwą instalację w miejscach o ograniczonej 
przestrzeni (np. serwerownie). Możliwość zabudowy 
w jednej szafie urządzeń SSP i DSO pozwala na 
oszczędność miejsca i łatwe sterowanie obydwoma 
systemami na obiekcie z jednego miejsca. 

Referencje
Obiekt, lokalizacja Opis

Obiekty handlowe / finansowe / publiczne

The Shard, Londyn, UK 72-piętrowy biurowiec w centrum Londynu, najwyższy budynek w UE

Centrum Handlowe Westfield, Sydney, Australia Obiekt o powierzchni 92 000m2 zlokalizowany w dzielnicy biznesowej Sydney

Bank Nationwide, UK Grupa bankowa Lloyd, ponad 16 milionów klientów

Nationaal Muziekkwartier, Eschede, Holandia Obiekt o powierzchni 18 000m2, 1000 miejsc na widowni

Fifty Two Degrees, Nijimegen, Holandia Centrum naukowo-badawcze

Ziraat Bankasi HQ, Ankara, Turcja Jeden z najstarszych banków w Turcji

Sytner’s BMW, Warwick, UK Salon sprzedaży czołowego dealera samochodów w Wielkiej Brytanii

NIA (National Indoor Arena), Birmingham, UK Jedna z największych krytych aren sportowych w Europie

Teatro Municipal, Rio de Janeiro, Brazylia Ponad 100-letni teatr baletowy i musicalowy

Obiekty przemysłowe

M-Station, Dubaj, UAE Największa elektrownia w Zjednczonych Emiratach Arabskich

NSL Chemicals, Singapur Producent wapna i nawierzchni drogowych

Rafineria Petronas, Malezja Jedna z najbardziej dochodowych firm w Azji, producent ropy i gazu

McCain Foods, UK Producent frytek i innych mrożonek

Tata Steel, UK Walcownie stali na całym świecie

Glaxo SmithKline, UK Czołowy brytyjski producent leków

Rolls Royce, Sunderland, UK Producent silników i systemów energetycznych

MxPro 5 Series Fire Control Panels (AV Protocol)

Szpitale i centra medyczne

Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, UK 1 180 łóżek, 7 000 osób personelu, około 600 000 pacjentów rocznie

NHS National Blood Service, Bristol, UK Największe na świecie centrum krwiodawstwa, obsługuje 14 milionów osób i dostarcza krew do 90 szpitali

Tuen Mun Hospital, Hong Kong, Chiny Zakłady radiologii i tomografii komputerowej

Letterkenny General Hospital, Donegal, Irlandia Szpital obsługujący 147 000 mieszkańców hrabstwa Donegal w Irlandii

Evangelismos Hospital, Ateny, Grecja Założony w 1872, w tej chwili największy szpital w Grecji, 1100 łóżek

Zabytki

Haga Sophia, Stambuł, Turcja 1500-letnia świątynia, jeden z najważniejszych zabytków w Turcji

Zamek Windsor, Berkshire, UK Największa zamieszkana forteca na świecie

The Royal Albert Hall, Londyn, UK Scena muzyczna i rozrywkowa

Uniwersytet Cambridge, Cambridge, UK Jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni na świecie

Centrum Lung Fu Shan, Hong Kong, Chiny Centrum edykacji środowiskowej zlokalizowane obok Uniwersytetu w Hong Kongu

His Majesty’s Theatre, Perth, Australia Teatr barokowy w Perth, w zachodniej Australii

Raghadan Palace, Amman, Jordania Zbudowany w 1926, odrestaurowany po pożarze w 1980 roku, aktualna siedziba króla Abdullaha

University College London, Londyn, UK Założona w 1826 roku brytyjska uczelnia publiczna

Transport

Lotnisko Dublin, Terminal 1, Dublin, Irlandia Terminal wykorzystywany przez RyanAir, obsługuje 5 milionów pasażerów rocznie 

Londyńskie metro, Londyn, UK Stacje King’s Cross i Waterloo

Luxor International Airport, Luxor, Egipt Popularne lotnisko wśród turystów odwiedzających Dolinę Królów, 8 milionów pasażerów rocznie

Geotrans Logistics, Cypr Obsługa terminali kontenerowych i firm logistycznych

Temple Mills, zakłady remontowe Eurostar, Londyn, UK Serwis pociągów Eurostar

Lotnisko Broome, Zachodnia Australia Hub transportowy obsługujący północno-zachodnią Australię

Istanbul Metro, Stambuł, Turcja Otwarte w 1989 r., w tej chwili 65 stacji, 30 w budowie

Lotnisko Sana’a, Jemen Obsługa linii Emirates, Etihad i Air Arabia
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Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

Siedziba spółki:
ul. Santocka 39,
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80

e-mail: info.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa:
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 519 76 53/57 ... 58
fax +48 22 519 76 59

e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:
Płd-zach. Polska: Andrzej Dera, tel. 607 445 836
Północna Polska: Krzysztof Parzyszek, tel. 607 445 894
Płd-wsch. Polska: Piotr Czerkawski, tel. 607 445 848
Wielkopolska: Jan Poznański, tel. 607 445 640
Centralna Polska: Sylwia Wyrzykowska, tel. 607 445 445

 

pl-eshop.adiglobal.com    


